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Zpráva o výsle$ku přezkoumání hospodaření
Usc cermná, |c: 00480339
za rok 2011

Přezkoumání

se

uskutečnilo ve dnech:

10.2.2012
nazák|adě zákonaě.42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územníchsamosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí.

Místo provedení přezkoumání: Čermná
Cermná 49,345 61 Staňkov

Přezkoumané období: 1'. 1. 20t1_3|.12.2011

Přezkoumání lykonali:

.
-

kontrolor pověřený Ťízerumpřezkoumání: Hana Škoríková
kontroloři:

-

Jitka Volfíková

Při přezkoumání byli přítomni:

-

Jan Šperl - starosta obce
Petra Homolková - účetníobce

Marie Nohavcová _ administrativní oracovnice

A. Přezkoumané písemnosti

Předmětem přezkoumání hospodďení jsou údaje uvedené v $ 2 odst. I a 2 zákona
o přezkoumávání hospodaření. V souladu s $ 6 odst. 3 písm. b) zákona o přezkoumávání
hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno lyběror,ym způsobem s ohledem
navýztamnost jednotlivých skutečnostípodle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování
jednotlivých právních úkonůse lrychází ze znění právních předpisů platných ke dni
uskutečněnítohoto úkonu:
I

Druh písemnosti

Popis písemnosti

22.I - 6.2,2011
Zo 5.12.2010

Návrh rozoočtu
Pravidla rozpočtového

zveřeiněn
schválena

provizoria
Rozpočtová opatření
RozpočtovÝ whled
Schválený rozpočet
Záv&ečný uěet

č. 1 - 8 schválenaZo
na období 20II _ 2013
schválen Zo 6' 2.2011 iako schodkovÝ
zarok 2010 schválen 5. 6,20IIbez:.ryhrad' zveřejněn 8.5. -

Bankovní vír:isv
Ev dence maietku
Ev dence oohledávek
Evidence ooolatků
Fakturv
Hlavní kniha
Inventurní soupisy majetku a

za období leden - prosinec 201 1
za období leden - prosinec 201 1
za období leden - prosinec 20l 1
za období leden - prosinec 2011
za období leden - orosinec 2011
sestavená k31. 12,20II
sestavené k31.12.201I

3.6.20rr

závazka
Kniha došlÝch
Kniha odeslaných faktur
Pokladní dokladv
Pokladní kniha
Příloha rozvahv
Rozvaha
Učetnídeník
Učetnídokladv
Učtor,"Írozvth
Yýkaz pro hodnocení plnění

sestavená k3I. 12,20II
sestavená k3I. 12.20II
sestavený k3I.12.2011
za období leden - orosinec 201
olatnÝ oro rok 2011
za období leden - prosinec 201

rozoočtu
Yýkaz zisku a ztrátv
Smlour,y o převodu majetku

sestavený k3I. 12.2011
prodej pozemků za rok 201I

za období leden - orosinec 201 1
za období leden - prosinec 2011
za období leden - prosinec 2011

za obdobi leden - prosinec 201

1

1

1

(koupě, prodej, směna,

ořevod)
ZveŤejněné zénněry o

k prodeji pozemků zarok201I

nakládání s maietkem
Záoisv ziednání

za období prosinec 2010 - prosinec 2011
2

zastupitelstva včetně
usnesenl
Nesoecifikován

záoísv finančníhoa kontrolního výboru

B. Zjištěníz konečnéhofiednorázového) přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření USC Cermná:
nebýly zjištěny chyby a nedostathv.

C. Závěr
I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
a)

při přezkoumání hospodaření územníhocelku za předchoziro|<y

nebyly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky.
nebyly zjištěny následující závažné chyby a nedostatky.
b) při dílčímpřezkoumáníza rok 2011

dílčípřezkoumání nebylo provedeno.
II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC

Če.-ná za rok

2011

Nebyly zjištěny chyby a nedostathv ($ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 42012004 Sb.)

III. Při přezkoumání hospodaření USC Cermnáza rok 2011.

Neuvádí s9 zjištěná rlzika dle $ 10 odst. 4 písm. a) zákona

č,. 42012004

sb.

Iv. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Čermná za rok 2011
Byly zjištěny dle $
a)

10 odst. 4 písm. b) následujícíukazate|e:

podílpohledávek na rozpočtu územníhocelku

0'00 oÁ

celku

1,07 oÁ

b) podíl závazkina rozpočtu územního

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního

ceiku

0 oÁ

Krajský úřad Plzeňského kraje dne 10.2.2012
Podpisy kontrolorů:

,4t
t';2fl'i//..n
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Jitka Volfíková
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Hana Škoríková

i

1'I
:l

kontrolor pověřený Ťízenímpřezkoumání

2

písm, e) zákona č. 42012004 Sb.,
o přezkoumávání hospodaření územníchsamosprávných celků a dobrovolných svazků poskýl
pravdivé a úplnéinformace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu.

Uzemní celek prohlašuje, že podle $ 6 odst.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zpráw o výsledku přezkoumání
hospodďení, pŤičcmžkonečným zněním zprávy se stává okamŽikem marného uplynutí lhůty
stanovené v s 6 odst. 3 písm. l) zákona č. 42012004 Sb., k podání písemnéhostanoviska
kontrolorovi pověřenému řízenímpřezkoumání na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje,
odbor ekonomický, oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly, Škroupova 18,
306 13 Plzeň.

Tento návrh zprávy

o

výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje

konečnéhodílčíhopřezkoumání.

i

výsledky

S obsahem návrhu zprál,ry o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Čermná o počtu 5 stran
bvl seznámen a ieho vl.tisk ěíslo 1 obdržel

I

Dne: 10.2.2012

starosta obce

Rozdělovník

Výtisk

č.

Počet výtisků

Předáno

Převzal(a)

I

1

ÚSc Čermna

Jan Šperi

2

I

Plzeňslď krai

Hana Škoríková

Poznámka:
Územní celek je ve smyslu ustanovení $ 13 odst. 1 písm. b) zákonač,.42Ol2O04 Sb.,
povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedenýc}r v této zprávě o výsledku
přezkoumání hospodďení a podat o tom písemnou informaci příslušnémpřezkoumávajícímu
orgánu (Krajský uřad Plzeňského kraje, Škroupova18, 306 13 Plzeň), a to nejpozději
do 15 dnů po projednání této zprál1r spolu se závěrečnýlrn účtemv orgánectr územníhocelku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení $ 13 odst. 2 zákona č,. 420/2OO4 Sb.,
povinen v informacích podle ustanovení $ 13 odst. 1 písm' b) téhožzákona uvést lhůtu,
ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých
opatření a v této lhůtě příslušnémupřezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zasIat.

Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímucelku dle ustanovení 14 písm. f),
$
Kč v jednom případě.

g), h) zákonač,42012004 Sb., pořádkové pokuty až do výše 50 000,00

